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FORHÅNDSVARSEL OG VEDTAK ANGÅENDE FORHÅNDSGODKJENT REFUSJON
Movicol junior (makrogol/natriumklorid/natriumhydrogenkarbonat/kaliumklorid)
har godkjent indikasjon til behandling av obstipasjon hos barn fra 2 år.
Preparatet er per i dag ikke opptatt på refusjonslisten i henhold til forskrift om stønad av utgifter til
viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) av 28. juni 2007 nr. 814.
Movicol, med dobbel dose virkestoff og indisert til bruk hos voksne og barn over 12 år, er allerede
refundert innenfor en rekke refusjonskoder i henhold til indikasjon.
Basert på at det er et behov for bruk også hos barn, mener Legemiddelverket det er hensiktsmessig
å ta opp Movicol Junior på refusjonslista for samme bruken som for Movicol.
Forhåndsvarsel og vedtak
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-4 femte ledd, varsles dere med dette om at Statens
legemiddelverk vurderer å treffe vedtak om å utvide forhåndsgodkjent refusjon for Movicol Junior.
Movicol Junior er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med
følgende informasjon:
Refusjonsberettiget bruk: Obstipasjon ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ
behandling i livets sluttfase. Epidermolysis bullosa.
Refusjonskoder:
ICPC
ICD
Kode Tekst
Vilkår
Kode Tekst
Vilkår
-53
Kvalme,
-53
Kvalme,
forstoppelse eller
forstoppelse eller
diaré ved
diaré ved
kreftsykdom
kreftsykdom
-90

Palliativ behandling i
livets sluttfase

136

B99

Immunsvikt INA

136
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-90

Palliativ behandling i
livets sluttfase

136

D80

Immunsvikt med

136
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overveiende
antistoffmangel

S83

Epidermolysis
bullosa

D81

Kombinert
immunsvikt

136

D82

Immunsvikt forbundet
med andre større
defekter

136

D83

Vanlig variabel
immunsvikt

136

D84

Annen immunsvikt

136

Q81

Epidermolysis bullosa

Vilkår:
136
Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Forhåndsvarsel og vedtak gjelder følgende varenummer:
Movicol Junior: 040823.
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.
Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf. legemiddelforskriften § 14-9. Refusjonspris er satt
lik maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3.
Dersom dere ønsker å uttale dere før vedtak treffes, ber vi om at tilbakemelding er oss i hende
senest tre uker fra dagens dato.
Under forutsetning av at Statens legemiddelverk ikke mottar uttalelse i saken innen gitt frist, trer
vedtaket i kraft 01.07.2019.
Dersom Legemiddelverket mottar innsigelser til forhåndsvarselet, vil vedtak fattes og sendes etter
en vurdering av innkomne uttalelser. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for vedtaket, jf. legemiddelforskriften § 14-11.
Klage
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk.
For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
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Publisering
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider:
www.legemiddelverket.no.
Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk
Hallstein Husbyn
enhetsleder

Christina Sivertsen
lagleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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